Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel. (44) 646 15 67 w. 62

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWO–KANALIZACYJNEJ

D-WT

Piotrków Trybunalski
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Miejscowość

Data

1. SYMBOL KLIENTA: ……………………………. (wypełnia pracownik BOK)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

(imię i nazwisko składającego wniosek / Inwestor)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

(adres stałego pobytu (kod, miasto, ulica))
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

Pieczęć wpływowa

(adres do korespondencji (kod, miasto, ulica))
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

(nr telefonu / e-mail)

2. Miejscowość: …………………………………………………………………………………………………
Ulica: ……………………………………………………………………………………………………………..… Nr działki ……………………………
(Adres przyłączanej nieruchomości)

3. Wydane warunki dotyczą: *
doprowadzenia wody;

odprowadzenia ścieków sanitarnych;

dla poniższego obiektu o charakterze zabudowy:

odprowadzenia wód opadowych;

projektowanego;

istniejącego;

dom jednorodzinny

obiekty produkcyjne

zabudowa wielorodzinna

rozdzielnie instalacji wodociągowej

zabudowa usługowa (pawilony handlowe, kiosk)

inne ………………………………….………………………..

zabudowa mieszkalno-usługowa
4. Zapotrzebowanie wody wynosi:

Qśrd

Qhmax

Qs

dla celów bytowych

………………... m3 /d

………………... m3 /h

………………... dm3 /s

dla celów technologicznych

………….…….. m3 /d

………………... m3 /h

………………... dm3 /s

dla celów p.poż

………….…….. m3 /d

………………... m3 /h

………………... dm3 /s

inne …………………………………………..

………….…….. m3 /d

………………... m3 /h

………………... dm3 /s

5. Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków:
Ilość odprowadzanych ścieków:
Ścieki bytowe

………………... m3 /d

………………... m3 /h

………………... dm3 /s

Ścieki przemysłowe

………….…….. m3 /d

………………... m3 /h

………………... dm3 /s

Wielkość ładunku zanieczyszczeń** :
ChZT …………….…………….…..

Zawiesiny ogólne …………….…………….…….

BZT5 …………….…………….…..

Azot amonowy …………….…………….……..

Fosfor ogólny …………….…………….…..

Azot azotanowy …………….…………….……..

Chlorki …………….…………….…..

Substancje ropopochodne …….……….……………

Inne ……………………………………….

6. Dodatkowe informacje Inwestora:
…………………………………………………..………………………………………………………..…………………………………………………..…..…………..……………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

7. Jednocześnie oświadczam, że jestem: *
właścicielem nieruchomości,
zarządcą,
upoważnionym reprezentantem właściciela,
upoważnionym reprezentantem wszystkich współwłaścicieli.
8. Załączniki :
1) Kserokopia aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczoną granicą własności - .……………………….. egz.

2) Plan zabudowy, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istn. sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………..………………………

czytelny podpis

Obowiązek informacyjny, w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO
1) Administratorem Danych Osobowych jest Spółka Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4,
97-300 Piotrków Trybunalski.
2) Dane kontaktowe: adres email: rodo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym
odprowadzaniem ścieków oraz w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą.
4) Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji sprawy, a także po jej zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, w czasie
zgodnym z obowiązującymi przepisami.
6) Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji wniosku lub zawarcia i realizacji
umowy – niezbędne.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą informacją i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

……………………………….…………………………….

czytelny podpis
* Zaznaczyć odpowiedni prostokąt
** Wypełnić w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych

